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Tijdlijn COVID: rol van de GHOR op snijvlak zorg, veiligheid en openbaar
bestuur

Doel

Ter kennisname

Aanleiding

Gedurende de COVID crisis heeft de GHOR een belangrijke rol gespeeld.
Wat de GHOR precies heeft gedaan, is echter in menige evaluatie
onderbelicht gebleven. De komende periode zal het Kabinet zich buigen
over de resultaten van de evaluatie Wet Veiligheidsregio, waarbij in de
evaluatie de (publieke) waarde van de GHOR ter discussie staat.
Bijgaande tijdlijn Covid laat duidelijk de rol van de GHOR zien op het
snijvlak tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur.

Samenvatting

De werkzaamheden van de GHOR laten zich moeilijk vatten in concrete
resultaten; het verbinden, aanbieden van structuur, het informeren en
adviseren leveren mooie maar niet altijd goed zichtbare resultaten op.
Met dit product heeft GHOR Haaglanden voor zijn belangrijkste
stakeholders een COVID tijdlijn gemaakt, waarin de actualiteit rondom de
COVID pandemie op landelijk niveau zichtbaar is, en tevens parallel
hieraan ook de activiteiten van het GHOR bureau staan aangegeven.
Belangrijkste doel is voor zowel het publiek als bestuurlijk aan te geven
wat hierin de (publieke) waarde van de GHOR is geweest.

Gevraagde beslispunten/
voorstellen

Gevraagd wordt kennis te nemen van de tijdlijn.

Financiële consequenties

Niet van toepassing

Personele consequenties

Niet van toepassing

Overige consequenties

Niet van toepassing

Samenhang met andere
voorstellen/ eerdere
besluitvorming

Niet van toepassing

Communicatie

De geschikte communicatiemiddelen worden hiervoor samen met de
afdeling communicatie onderzocht.
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Gevolgde procedure/
gepleegde afstemming

Met wie/welk
gremium?
MT Zorg

Wanneer?

Uitkomst?

03-05-2022

Akkoord

DO

12 mei 2022

Kennis genomen

DB-VRH

20 mei 2022

Tkn

Te volgen procedure/ te
plegen afstemming

Met wie/ welk
gremium?
Nvt

Wanneer?

Doel

OR

Moet dit stuk naar
de OR?
☐ Ja
☒ Nee

Met welk doel?

Wanneer?

☐ Conform gevraagd
besluit

☐ Na aanpassing
akkoord

☐ Aanhouden

Fatale datum

Besluit
Evt. opmerkingen tijdens
vergadering
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